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Rauno ”Rauski” Mäkinen on poissa
Liisa Kaikula
Jaakko Vastamäki

R

auno ”Rauski” Mäkinen kuoli nopeasti
edenneen
sairauden murtamana 27.11. 2017
Vantaalla. Hän oli syntynyt
9.8.1944 Asikkalassa.
Rauskin tunsivat täällä kylällä monet, sillä kuuluihan
hän 70-luvun alussa nousseen Koivukylän kerrostaloalueen
ensimmäisiin
asukkaisiin ja siihen sukupolveen, joka aloitti vireän
järjestötoiminnan ja yhteistyön, sekä asukkaiden että
järjestöjen kesken uudella
asuinalueella.
Varsinaisen
päivätyönsä
Rauski teki Vantaan kaupunginsihteerinä, josta tehtävästä jäi eläkkeelle 2007.
Kaupunginsihteerin tehtäviin kuului valmistella asiat
niin kaupunginhallitukselle kuin valtuustollekin, joten tehtävä antoi aitiopaikan seurata melkein 40 v
ajan kaupungin kehitystä
ja kasvua 70.000 asukkaan
maalaiskunnasta nykyiseksi Suomen neljänneksi suurimmaksi kaupungiksi.
Virka-asema toi myös vastuullisia tehtäviä mm. sekä
Jorvin että Peijaksen sairaanhoitoalueen hallinnossa.
Viimeisten parin vuosikymmenen ajan mieluisa, mutta
samalla myös hyvin vaativa
työtehtävä oli Vantaan vaalitoimiston päällikkyys.

Kaikissa näissä tehtävissä
Rauski tunnettiin asioihin
paneutuvana, yhteistyökykyisenä ja hyvin verkostoituvana
toimijana.
Rauskin tietämys ja perehtyneisyys kunnallishallintoon ja
sitä sääteleviin eri säädöksiin
oli erinomainen. Hänellä oli
selkeä käsitys siitä, miten hallintoa piti kehittää, jotta sekä
läpinäkyvyys että demokratia
toteutuisivat arjen hallinnossa ja päätöksenteossa. Hän
seurasi elämänsä loppuun asti tätä oman alansa kehitystä
ja osallistui aktiivisti useisiin
asiaa käsitteleviin ryhmiin.
Hän oli myös aina valmis antamaan oman osaamisensa
muiden käyttöön, eikä tehnyt
siitä koskaan numeroa.
Merkittävän työuran ohella
toisen elämäntyön muodosti toiminta laaja-alaisesti eri
kansalaisjärjestöissä. Rauskin poliittinen toiminta alkoi
Tampereen
Opiskelevissa
Sosialisteissa
1960-luvulla
jatkuen Vantaalla Nuorisoliiton ja kansandemokraattisen
liikkeen järjestöissä. Koivukylään muutettuaan hän oli
perustamassa 1970-luvulla
sinne vasemmistolaisia paikallisyhdistyksiä. Hän toimi
vuosikymmeniä aktiivisesti niitten johtokunnissa eri
tehtävissä. Vielä syyskuussa
Rauski osallistui täysipainoisesti Koivukylän Vasemmiston johtokunnan toimintaan.
Rauski oli pitkään myös pu-

heenjohtajana ja ohjaajana
Havukoski-Koivukylän Demokratian Pioneereissa.
Rauskin sydäntä lähellä olivat aina yhteiskunnan haavoittuvaisimmat, lapset ja
maahanmuuttajat, aikanaan
chileläiset,
myöhemmin
muut pakolaiset, jotka apua
tarvitsivat.
Monikulttuurisuus ja siihen liittyvät monet haasteet olivat Rauskille
tärkeitä niin virkatehtävissä
kuin myös vapaa-ajalla. Samoin kiinnostus kansainvälisyyteen näkyi hänen toimissaan monella tavalla.
Toiminta Rekolan Raikkaassa jatkui yli 30 vuotta. Hän
oli seuran sihteerinä yli 10
vuotta ja sen jälkeen tilintarkastajana useita vuosia.
Rauski oli myös aina valmis
osallistumaan talkoolaisena
monien kilpailujen käytännön järjestelyihin. Oman
osansa Rauskin vapaaehtoistyöstä sai myös Toimiva Koivukylä-Toimari ry.
Rauski oli aidosti kiinnostunut oman asuinalueensa
kehityksestä ja hyvinvoinnista. Kun Koivukylän kerrostaloalue vietti 40 v juhliaan
ja Yleisradio teki haastatteluohjelman kävelykierroksen
merkeissä kylällä, oli Rauski
helppo ja asiantunteva haastateltava
perinpohjaisine
tietoineen kylän eri rakennusvaiheista, kehityksestä ja
nykytilasta. Hän muisti Koi-

vukyläpäivien alkuhistorian,
taistelut ja adressit milloin
bussilinjojen säilyttämiseksi tai lisäämiseksi alueelle,
vaatimukset saada talviluisteluun pukukopit Rautkallion
kentälle tai ns. laululavan
rakentamisen tai valaistuksen lisäämisen alueelle. Ja
kaikki tämä tehtiin tuolloin
70-90-luvuilla hyvässä yhteistyössä asukkaiden ja eri
järjestöjen kanssa. Uuden,
kehittyvän kylän asiat koettiin
yli puoluerajojen yhteisiksi
asioiksi ja niitten eteen Rauski
oli aina valmis toimimaan.
Muutama vuosi sitten Rauski oli aktiivisti mukana pyrkimyksissä saada käytöstä
poistettu hyväkuntoinen Tarhapuiston koulu muutetuksi
asukkaiden kylätaloksi.
Rauski ymmärsi yhteisöllisyyden merkityksen ja halusi
saada sen eläväksi toiminnaksi kylän arjessa. Hän seurasi
tarkasti Koivukylän uuden
keskustasuunnitelman eri vaiheiden kehitystä ja käsittelyä
kaupungin luottamuselimissä.
Hän oli huolissaan sekä
hankkeen jatkuvasta pitkittymisestä että ns. vanhan ostarin kohtalosta. Hän painotti
kaikissa
kannanotoissaan
vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitettujen yhteisten
monitoimitilojen (asukastilojen) merkitystä ja tilojen
riittävyyttä. Samoin hän piti
erittäin tärkeänä selkeän ja

Rauno Mäkinen

avoimen kylätorin sisällyttämistä uuteen keskustasuunnitelmaan
kyläläisten
niin kohtaamis- kuin tapahtumien
järjestämispaikkanakin. Kirjaston merkitystä
tämän kaiken keskipisteenä
hän piti erittäin tärkeänä ja
puhui aina kirjaston tilojen
laajentumisen puolesta.
Ominaista Rauskille oli, että kaikki saamansa tehtävät
hän hoiti säntillisesti ja ne
olivat aina yhtä arvokkaita ja
tärkeitä, oli sitten kyse jonkin
tilaisuuden organisoinnista,
hallinnollisen kirjeen laatimisesta, kokousosallistumises-

ta, talkootyöstä tai vaikkapa
lennäkkien jakamisesta. Niin
pientä tai suurta tehtävää ei
ollutkaan, johon Rauski ei
olisi tarttunut.
Rauskin paikka on nyt monessakin mielessä tyhjä.
Olemme menettäneet luotettavan, uutteran ja asioihin
perehtyneen yhteistyökumppanin, kyläaktiivin ja hyvän
toverin.
Rauskia jäivät läheisten lisäksi kaipaamaan laaja ystäväpiiri ja suuri järjestöväen joukko koko Koivukylän
suuralueella.

100-vuotis koivut saivat nimikyltit
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K

uten lehdessämme
syksyllä kuvin kerroimme, niin tulevan Elmon urheilupuiston
pohjoispäähän, 1,5 kilometrin mittaisen ulkoilureitin
ja talvella hoidetun ladun
reunalle istutettiin Juhannuksen alla Koivukylän
Lähisanomien ja Toimiva
Koivukylä-Toimari
ry:n
ideoimat 100 juhlavuoden
koivuntainta. Siellä ne ovat
komeassa rivistössä helposti löydettävissä sinisten taimisuojien ansiosta. Joulun
alla, kun maa ei vielä ollut
roudassa, saatiin Vantaan
kaupungin aluerahan turvin toteutetuksi hienot nimikyltit koivukujan kumpaankin päähän.
Käykääpä ulkoilemassa ja
samalla tarkistamassa, että
taimisuojat ovat pysyneet

Taimien istutus kesäkuussa osin kivikkoisenkin metsän reunaan ei paikoin onnistunut pelkällä istutusputkella vaan avittamaan tarvittiin myös lapiomiestä.

paikoillaan kovista tuulista
huolimatta. Pidetään yhdessä huolta tästä nimikkokujastamme. Mielellämme

otamme vastaan myös lukijoiden ottamia kuvia puitten vaiheista eri vuodenaikoina.

Syyskuussa taimet olivat
tehneet jo uudet lehdet

Joulukuussa asennettiin nimikyltit paikoilleen.
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